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І. Актуално състояние на организацията
1. Членове
През 2019 година читалищната организация имаше 159 активни, действителни членове. Съставът на
читалището се актуализира ежегодно, във връзка с подготовка и провеждане на Общите събрания,
като се отразяват временни замразявания на членство, или отпадане от такова.
Членският внос на читалището, в размер на 2 лева е събран и счетоводно отразен за всички 159
членове и възлиза на 318 лева.

2. Ползватели на читалищни услуги
Ползвателите на читалищни услуги могат условно да бъдат обособени в две основни групи:
Постоянно ползващи и участващи в читалищни дейности – клубове, школи, формации
деца, млади хора и възрастни. През учебно – творческите сезони, включени в
календарната 2019 година техният брой е 401.
Потребители на събитиен културен, образователен или друг продукт на читалището:
детски образователни уроци, чествания, концерти и др. публични събития за детска,
младежка и възрастна аудитория. През 2019 броят на нашите гости и участници в
такива събития бе 2458.

3. Организационна и правна рамка, управление
Най-важна част от организационния живот на читалището е провеждането на ежегодно Общо
събрание. През 2019 то бе отчетно – изборно и бе свикано и проведено на 15.02., съгласно Протокол
№ 1 от 07.01.2019 на Настоятелството. От общо 159 редовни членове на читалището, участваха
108: 101 лично и 7 с пълномощни.
Събранието протече при следния дневен ред:

1. Избор на състав на Настоятелството, поради изтичане на мандата на сегашното
2. Избор на състав на Проверителната комисия на читалището
3. Приемане на годишен доклад за дейността за 2018 год.;
4. Приемане на отчетен доклад на проверителната комисия за 2018 год.;
5. Приемане на бюджета на читалището за 2019 година.
6. Други организационни въпроси.
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Решенията на Общото събрание, съгласно Протокол № 2/15.02.2019:
Избира Настоятелство на читалище ЛИК-1959 за новия мандат 2019-2022 в състав:
1. Николай Юриев Пелишатски
2. Огнян Петров Анчев
3. Даниела Нешова Димитрова
4. Дафинка Христова Ангелова
5. Катя Николаева Божикова
Проверителната комисия на ЧИТАЛИЩЕ ЛИК-1959 ЗА МАНДАТ 2019-2022 Е В СЪСТАВ:
1. Петя Петкова, Председател
2. Милена Абрашева
3. Мартин Мачев
Постоянният оперативен екип на читалището през годината наброяваше 7 души с позиции:
Секретар, Счетоводител, Библиотекар - сътрудник социални дейности, Организатор, Координатор,
двама специалисти по видове школи. По отделни ключови дейности бяха привличани външни
консултанти с експертиза в областта на педагогиката, социални дейности, артисти, организатори,
технически екипи. Специална благодарност за съвместната ни работа през отчетната година дължим
на психолозите Валентин Минков, на педагозите Николай Михайлов, Милена Михайлова, Велизара
Кръстева, Анелия Радинова, Мариана Кулева; на инструкторите Станимир Станев, Желязко Чернев;
на хореографите Светослав Никифоров и Даниела Цолова; на артист-изпълнители в различни
жанрове, участвали в организирани от нас събития; на нашите бивши млади доброволци, които вече
имайки специфични знания и умения, привличаме като хоноровани сътрудници в отделни дейности.
И през 2019 основни, действащи за организацията и управлението на читалището са документите,
изискуеми за неговия статут:
Устав на народно читалище „ЛИК-1959“, който е актуализиран във времето, в отговор на
променяща се външна и вътрешна среда ( законови промени, актуализиране на основни
дейности, численост на управителни органи и др.)
Устройствен правилник на читалището
Регистрация в Централния регистър на читалищата към Министерство на културата под №
1316
След като през 2018 наличната регистрация в Централния регистър на юридически лица с
нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност
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към Министерство на правосъдието бе мигрирана към Агенция по вписванията и Регистъра
на ЮЛНЦ, където НЧ ЛИК-1959 е с вписване 20180411164236. През 2019 в Агенцията и
Регистъра бе отразена промяната на обстоятелства, подлежащи на вписване след Общото
събрание, както и депозиран Годишния финансов отчет за 2018 год.
Правилник за организация на работата и ползване услугите на библиотеката към читалище
ЛИК-1959 Плевен, съгласно Закона за обществените библиотеки. Библиотеката на ЛИК е
вписана в информационния регистър на Обществените библиотеки под № 611
Документи и процедури за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми
на обработване в регистрите на ЛИК, съгласно изискванията на Закона за защита на личните
данни
Наредба за финансовата дейност и имуществото на читалището
Наредба за документите и документооборота / Счетоводна политика на читалището
Правилник за вътрешния трудов ред
Класификатори за входяща и изходяща поща / Заповеди, трудови досиета, счетоводни
архиви

4. Бюджет
Бюджетът на читалището за финансова 2019 год. бе приет на редовното годишно общо отчетно –
изборно събрание. Разчетите в неговата приходна част възлизаха на сумата от 90 867 лева.
Отчетът за неговото изпълнение показва, че е акумулиран по-висок приход в пера: «Основна
дейност», където от заложена прогноза 13 000 лв. в края на годината има стойност от малко над 22
хил. лв. и «Допълнителна стопанска дейност», където от прогноза 3800 лв. има отчетен приход в
размер на малко над 13600 лв.
Увеличените номинални стойности на тези бюджетни пера, се дължат на спечелени и привлечени
средства по проекти , на увеличен брой продадени билети за културни събития и на постъпили такси
за обучения.
Държавната субсидия е разходвана основно за ФРЗ и социални осигуровки - малко над 77%, както и
за плащания, съгласно ЗЗБУТ; други плащания на персонала – външни сътрудници и издръжка.
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА
наименование на
прихода
наличност към 01.01.2019
субсидия държавна
отговорност
приходи от основна
дейност: проекти,
обучения, културна
дейност
членски и библиотечен
внос
приходи от допълнителна
стопанска дейност
лихви

наименование на
разхода

сума в лева

456 ФРЗ и социални осигуровки
други плащания за
възнаграждения на хонорувани
71175 сътрудници

22256,33 външни услуги / режийни
други разходи за дейността и
420 командировки
разходи за библиотека и
13673,94 канцеларски материали

сума в
лева
54881,99

19792,55

6921,74
18010,28
1232,6

0,24 наеми
текущ ремонт и обзавеждане

688
1520

членски внос

ВСИЧКО:

банкови такси
банкова наличност към
31.12.2019
касова наличност към
31.12.2019
107981,51 ВСИЧКО:

174
268,05
3954,5
537,8
107981,51
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5. Материална база и активи
Материалната база, в която читалище ЛИК осъществява дейността е публична общинска собственост,
предоставена за безвъзмездно ползване от Община Плевен по силата на Закона за общинската
собственост и Закона за народните читалища. В края на 2017 год. с Община Плевен бе подписан нов
договор за отстъпване на безвъзмездно право на ползване за 5 години.
Имотът представлява масивна двуетажна сграда, в комуникативния център на града. Строена през
далечната 1928 год., тя остава голямото предизвикателство за поддръжка, реновиране и
възстановяване.
В сградата са обособени: приземен етаж - преустроен във функциониращи за дейност площи,
музикални кабинети; на първия етаж на сградата има лекторска –учебна зала, камерна зала с
театрална сцена и прилежаща гримьорна, административен офис; вторият етаж на сградата е зает от
библиотеката на читалището и учебна – лекторска зала.
Макар сградата да е предоставена безвъзмездно, всички разходи за режийни, текущи и неотложни
ремонти, обзавеждане, цялостен интериор са грижа на читалището. Тези пера в разходната част на
бюджета на читалището са една постоянна, неотменна грижа за осигуряване. Без тях няма как
организацията да осъществява своята работа и да посреща нуждите на своите потребители на
услуги.
Всяка година организацията акумулира и инвестира финансов ресурс в обновяване и естетизиране
на средата. Всички зали са оборудвани със съвременни мебели – учебни банки, посетителски
столове. Подовите настилки, дограма, щори, цветови баланс на пространствата осигуряват уют.
Елементи на интериорния дизайн / маслени ценни картини, графики, детски рисунки, фотографии,
декор / текущо се подменят. Разбирането на екипа на читалището е, че физическата среда, в която
ежедневно стотици граждани / от малки деца до възрастни хора/ пребивават, бидейки ползватели
на читалищни услуги трябва да е максимално естетизирана. Дори да не могат да си позволят скъпи
материали, обзавеждане , то наличните такива трябва да осигуряват усещане за „добре дошли“. Още
повече, когато в същата тази физическа среда хора се обучават и занимават с изкуство.
През 2019 година бяха осъществени поредните ремонти в сградата: частична подмяна на
амортизирана дограма с нова, алуминиева такава; подмяна на обзавеждане и оборудване на етажа
на музикалните школи; подмяна на осветителни тела и др.

7

ІІ. Основни дейности
5. Библиотечно – информационна
Библиотеката на ЛИК е вписана в Регистъра на обществените библиотеки в България под № 611.
В читалище ЛИК работи специализирана детска библиотека, която приоритетно обслужва деца от
прилежащи в района училища.
Нейната дейност се осъществява съгласно Правилник за организация на работата и ползване
услугите на библиотеката към ч-ще ЛИК-1959 Плевен, според който тя е обществена библиотека по
смисъла на чл. 7 от Закона за обществените библиотеки и цялостната и дейност се регламентира от
този Закон и Закона за народните читалища.

Броят библиотечни единици във фонда към края на 2019 година наброява 9353 тома литература.
Новопостъпилите заглавия литература за периода са 37 тома, като съответно отчислената такава 795
е тома физически амортизирана литература. Читатели през годината са 140 души. Броят на заетите
библиотечни материали е 944 общо. Общо регистрираните посещения на читатели през годината са
520.
Стремежът на окомплектоването с нова художествена литература е фондът на библиотеката да се
попълва с последни издания на български автори – поезия, проза, документалистика и др. жанрове.
Техническото оборудване на библиотеката позволява читателски запитвания и търсения да бъдат
изпълнявани не само по традиционния заемен начин и в читалня, а да се търсят ресурси в уеб –
библиотеки и специализирани портали, да се работи с електронни масиви. Библиотеката е
оборудвана с 2 компютърни работни места с периферни устройства, с неограничена Интернет
връзка, с копирна апаратура.
В библиотечната работа и предоставянето на информация за ученици от среден и горен курс вече
активно се ползват ресурсите на специализирани български учебни Интернет портали и страници,
обмяната на информация и знания в национални и международни форуми, е - ученето ...

През 2019 година бе осигурен достъп до пълното съдържание на портала Уча.се. Така учениците
могат да подготвят домашните и уроците си за училище в библиотеката на ЛИК, както и да търсят
информация по различни теми, а цял клас или група, да работят по училищен проект.
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Активна бе работата на библиотеката по посожка на организацията и провеждането на посетителски
форми на място за най-малките читатели, чрез които се провокира интерес към четенето и търсене
на нови знания и информация, или изнесени гостувания в детски градини и училища.
В рамките на тези инициативи през 2019 се реализираха:
Международен ден на детската книга в ДГ «Щастливо детство», Плевен
Библиотечни уроци за деца от ДГ «Иглика», Плевен
Празници на буквите за първокласници от НУ «Отец Паисий», Плевен
Ден на народните будители за деца от ДГ и начални училища в Плевен
«В главната роля Аз и Книгата» - част от национална седмица на четенето за деца от НУ
«Патриарх Евтимий», Плевен
Общият брой обхванати деца в тези събития е 604.

В библиотеката на ЛИК, пряко под ръководството на Любов Кирилова продължава успешната работа
на детската работилничка за приложни изкуства, като в нея през годината бяха обхванати общо 38
деца в училищна възраст. Идеята на тази дейност е да мултиплицира по достъпен за децата начин,
народни обичаи, вярвания, традиции и ценности на българския словесен фолклор, бит и култура.
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ІІ. Основни дейности
2. Обучителни
Арт– клуб „Христея” - школата по изобразително изкуство за деца на ЛИК имаше
обхванати общо 24 момичета и момчета на възраст 4 -15 години, както с цел обучение по
изкуство, така и за алтернативно арт-осмисляне на свободното време на децата.
Малките художници от Арт- клуб‘‘ Христея‘‘ участваха със свои рисунки в проведените
Национални конкурси по изобразително изкуство. Завоюваните награди са израз на тяхното
достойно представяне. Най-важното обаче, за ръководителя на школата г-жа Анелия
Радинова е не толкова участието с рисунки в конкурси, колкото естетическото възпитание на
децата, уменията да изразяват себе си, чрез техниките на рисуването и най-вече да правят
дните си цветни.
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Програма “Английски език в детската градина”
През 2019 година се реализира в детска градина “Щастливо детство” и нейния филиал „Приказен
свята”. В групите в детската градина, под ръководството на педагога Мариана Кулева се обучават
56 деца на възраст между 4 и 6 години. Ранното чуждоезиковото обучение в детската градина е
въведено в читалище ЛИК през 1991 година и за тези почти 30 години, то има една цел: да
създаде у детето интерес към чуждия език и желание за изучаването му, да постави началото на
овладяването му. Това се постига чрез различни игри - те правят обучението забавно. На тази
възраст усвояването на граматически правила се извършва чрез запаметяване на различни фрази,
изрази, песни и стихотворения. Започва натрупването на думи в чуждоезиковия речник на детето.
Езиковото обучение се осъществява в рамките на устната реч, акцентът пада върху неговата
комуникативна страна.
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СИСКО МРЕЖОВА АКАДЕМИЯ ЛИК
2019 бе 16-та поредна година, в която работи регионалната Сиска мрежова академия ЛИК ,
подготвяща високо квалифицирани Сиско Мрежови администратори в курса CCNA. В началото на
годината бе преподписан договора на Сиско академия ЛИК с Българската асоциация на мрежовите
академии. В Академията на ЛИК се провеждат курсовете по програмата за Сертифициран от Сиско
сътрудник за работа с мрежи - Cisco Certified Network Associate: CCNA. Курсът CCNA се предлага в
две разновидности: CCNA Discovery и CCNA Exploration. И двата курса се състоят от 280 учебни часа,
като обучението е разпределено в 4 модула. След края на последния модул курсистите се явяват на
тест върху целия материал и ако го издържат успешно, то те са подготвени да се явят на изпита за
международен сертификат. Всеки, който е издържал този предварителен тест с успех над 75%,
получава отстъпка за явяването на сертификационния изпит.
През 2019 Сиско академия ЛИК в различните курсове на академията бяха обучавани общо 44
активни студенти.
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ІІ. Основни дейности
3. Детско и младежко творчество, социални групи по изкуства
Най-сериозен смисъл в работата на читалище ЛИК е осигуряването на условия за занимания с
изкуства, достъп до културен продукт на най-широк кръг граждани от местната общност, като
приоритетът винаги е бил насочен към деца и млади хора.
Екипът на ЛИК възприема културата и изкуствата като инструмент за социално участие, възпитание,
личностна изява на хората от общността . В тази функция са всички дейности, традиционно
припознати за читалищата като организации: любителско творчество, школи, формации, клубове по
интереси и видове изкуства.
В тези дейности, ползвателите на читалището са в ролята не на пасивни потребители на култура и
изкуства, а като хора, които спонтанно стават автори на култура, на артистично участие. Читалището
все още се счита за утвърдено място за творчество и творческа изява. То дава възможност за
естествена комуникация и изразяване на хората. То е сцена за изява на творци –непрофесионалисти.
Читалището удовлетворява естествената потребност на хората да творят, да участват в някакъв
процес, като това позволява автентична активност, стимулира участието и развива връзките между
отделни хора и групи със сходни интереси.
В своята 11 –та година влезе клубът за народни хора ЛИК, воден от предани
професионалсти: Даниела Цолова и Светослав Никифоров. За 35 –мата участници, това вече
не е просто хоби, а място на социален контакт. Клубът създава среда, в която хората се
забавляват, сприятеляват, влюбват и най-важното нещо, което го поддържа жив е емоцията.
Заради тази емоция хората инвестират време и средства за заплащане на репетициите,
купуване на специални обувки и дрехи за танци, разходи за пътувания и всичко останало,
което е необходимо, за да бъдат част от групата и нещо повече – да се идентифицират с нея
на танцовите фестивали, в които участват. Ролята на читалището в този процес е да осигурява
условия, да подкрепя, да администрира – останалото е свободна воля на членовете на клуба.

Детската танцова формация за народни хора на ЛИК има своите 21 момичета и
момчета. Под ръководството на учителя и хореограф Светослав Никифоров те правят дните си
по-цветни, емоционални и приятелски.
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КИТАРНА ШКОЛА ЛИК
Школата по китара с ръководители Николай Михайлов, Милена Грамова – Михайлова, Тодор Янков,
Стефанос Деметриу и Христо Йорданов имаше през 2019 година 24 ученици на възраст от 5 до 19
години.Техните годишни концерти-продукции показваха пътя и развитието им като овладяващи
инструмента, а много от учениците завоюваха призови места на международни и национални
китарни конкурси в различни възрастови групи и категории.
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ІІ. Основни дейности
4. Културна дейност
Функционирането на читалището като културна организация намира израз в дейности за осигуряване
на „достъп да образци на професионалното изкуство и култура и подкрепа за артистични проекти“. В
контекста на тази политика е работа на ЛИК като организатор, провайдър, мениджър на културни
проекти и събития, създадени както от професионални артисти, така и от любители.
През 2019 част от публичните културни събития преминаха под знака на 60 годишния юбилей на
читалище ЛИК.
На 20 март за юбилея на ЛИК гостува авторският спектакъл на Бойка Велкова, с участието на
Ивайло Захариев „Усещане за любов”. 110 наши приятели бяха в залата на НУИ „П. Пипков” –
Плевен, за да срещнат сценичния прочит на едни от най-знаковите творби на световната
любовна лирика, драматургия, изобразително изкуство и музика - Шекспир, Тенеси Уилямс,
Реноар, Гогол, Петрарка, Робърт Бърнс, Микеланджело, Бокачо, Емили Дикинсън, Пикасо,
Рилке, Верди, Лорка, Шопен и…Режисьор на Усещането е самата, ефирна и уникална Бойка
Велкова. Невероятният к съпруг Теодосий Спасов е автор на музиката и музикалната палитра
на спектакъла. Хореографските картини са дело на Татяна Соколова, а визуалната среда е
създадена от Яна Дворецка. „Човешката двойка трябва да стане господар на любовта си.”,
казва Бойка Велкова. „Преминаването от тъмната към светлата страна на любовта е въпрос на
избор”, споделя партньорът на актрисата Ивайло Захариев. Проектът е подкрепен от програма
“Култура” на Столичната община.

На 16 април бе вечерта – среща с актьора, музикант и …Рашко Младенов и представяне на
неговата биографична книга „До последен дух”. 80 наши гости преживяха искрено любопитна
и емоционална ретроспекция на артистичното време на автора. Рашко Младенов има над 50
годишна кариера в музиката, киното, театъра...Днес, когато продължава да играе, поставя,
музицира /само за този сезон е "забъркан" в 13 спектакли и постановки - от Народния театър,
през Сатиричния, Русенския, до.../ се среща с публика и през своята биографична книга "До
последен дух", издадена от "Жанет 45".
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На 15 април ЛИК подари едно
изключително приятно,
късноследобедно, музикално
соаре в любимата галерия дарение "Светлин Русев".
"Софийският солист" и
преподавател в Националното
музикално училище Евгени Ноев,
цигулка в компанията на
очарователната италианка
Татяна Майони, пиано, събрани в
дуо "Артихармония" поднесоха
интимен и майсторски концерт
за ценители.
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5-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КИТАРАТА 2019
Фестивалът, който по традиция е многокомпонентно целогодишно събитие, и през 2019 започна с
национално турне на победителите от предходното си издание: Майкъл Бътън- Великобритания
(победител в категория класическа китара, без възрастови ограничения) и Александър ЮжанинРусия (победител в трета възрастова група до 19 г.) Домакини на турнето бяха Плевен – зала «Б.
Шойков» на НУИ «П. Пипков»; АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев", Пловдив; Художествена галерия,
Силистра; къща – музей «Панчо Владигеров», Шумен; аулата на ВИНС, Варна; експо – център
«Флора», Бургас и «Студио 5» на ДНК, София.

Два концерта, благотворителни вечери в полза на 5-то издание на Фестивала бяха проведении през
юни и ноември 2019. Основни поддръжници на фестивала през тази годината станаха музикантите
на Б.Т.Р., които не само бяха част от тези фондоналирателни съития, но и дадоха уникална
възможност да сме част от техния неземен концерт на 12 септември 2019 в Плевен!!! Да споделиш
сцената с тях, както и нашите приятели от Студио 84 София, е неописуемо... Благодарим за
подкрепата към плевенския клас по китара!
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Лятна китарна академия , Плевен 2019 бе проведена през последната седмица на юли.
71 участници от България, Великобритания, Косово, Италия, Тайван, Франция, Япония взеха участие в
нея: 11 уникални преподаватели, 51 активни ученици по китара на възраст между 7 и 23 години,
разделени в 4 възрастови групи, 3 китарни концерта, семинар за педагози по китара. Академията е
последна подготовка за повечето български и най-вече плевенски деца за участие в конкусната
программа на Международния фестивал
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5-ти Международен фестивал на китарата 27.11 – 01.12.2019, Плевен.
Трудно е да се резюмира всичко, което се случи по време на подготовката, провеждането и най-вече
отзвука от фестивала. Но за лаконичността на отчетна форма, можем да го представим така:
 В международния и национален конкурс от програмата на фестивала участваха 219 китаристи
от 21 държави на 3 континента: : Австрия, Армения, България, Бразилия, Великобритания,
Германия, Гърция, Италия, Китай, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Северна Македония,
Сърбия, Украйна, Унгария, Франция, Холандия, Хърватска, Япония.
 Международният конкурс в рамките на 5-то издание на Фестивал на китарата включи:
категория Класическа китара в общо 6 възрастови групи; Акустична китара – без възрастови
ограничения; Електрическа китара – без възрастови ограничения; Китара и глас – в две
възрастови групи
 Национален конкурс - категория Класическа китара с две възрастови групи
 Други категории - Камерна музика; Китарни ансамбли и оркестри; Свободна сцена за
любители
 Бяха представени китари на водещи лютиери от страната и чужбина: Румен Тодоров,
България; Славко Мрдалж, Босна и Херцеговина; Константин Димитриу, Румъния; Андреас
Кирхнер, Германия.
 Бяха представени най-актуалните продукти на водещи фирми в музикалната сфера:
майсторски и маркови инструменти „Кремона“, струни „Savarez“, Франция, нотна
литература „Балканота“, ръчно изработени калъфи за китара, китарни аксесоари и др.
 Майсторски класове, дадени от общо 12 преподаватели и артист-изпълнители: Атанас
Уркузунов ( България – Франция); Александър Хаджи-Джорджевич (Сърбия); Боян
Дойчев (Варна); Божана Павлова (България - Австрия); Георги Василев (България Швейцария); Жудикаел Пероа (Франция); Зоран Дукич (Хърватска); Ливиу Джеурджеску
(Румъния); Майкъл Бътън (Великобритания); Милена Вълчева (Пловдив); Росен
Балкански (София); Доц. Стела Динкова (Пловдив).
 Пет концертни вечери с участието на едни от най-актуалните световни имена в китарното
изпълнителско сценично изкуство и български майстори на китарата.
 Съпътстваща програма с 4 събития – дискусия „Изкуството, което събира”, концерти – парти и
джем сешъни.
www.plevenguitarfestival.com

www.facebook.com/PlevenGuitarFestival
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НАЙ СИЛНИЯТ АРГУМЕНТ И ДОСТОЙНСТВО НА ФЕСТИВАЛА, ОБАЧЕ, ОСТАВА НЕГОВАТА ЗАЕДНОСТ:
към първите му организатори: сдружение „Изкуството до мен” и читалище ЛИК – Плевен, бяха
присъединени Община Плевен; Областна администрация, Плевен; Министерство на културата; НУИ
„П. Пипков”, Плевен; читалище „Съгласие – 1869”, Плевен. Негови партньори станаха над 18
юридически лица - сдружения, търговци, дружества и хора, които с подкрепата си, доказват, че да
даваш шанс на децата и младите хора в изкуството винаги има смисъл.
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Част от целенасочената, постоянна работа на ЛИК е свързана с подкрепа на
училищната празничност – подготовка и провеждане на специални събития, част от училищните
календари по повод бележити дати и чествания, традиционни празници.
Общо 11 бяха през годината тези форми на съвместна работа с училища и детски градини: „НУ „П.
Евтимий”, НУ „О. Паисий”, СУ „И. Вазов”, ДГ „Незабравка”, ДГ „Еделвайс”, ДГ „Чучулига”, ДГ
„Щастливо детство” като броят на децата пряко или като публика, обхванати в тях 574 .

Съвместна работа през годината имахме с две театрални ученически трупи: студио „Маска”
към Математическа гимназия, Плевен с ръководител Галя Вълчешка и формация „Експеримент”
към Гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен с ръководител Ангелина Маркова.

23

ІІ. Основни дейности
4. Социални и общностни инициативи
И през 2019 година читалищният екип продължи да подпомага логистично и експертно активно
местни структури, като Общински съвет по наркотични вещества, Плевен; начални и средни
училища, изпълняващи проекти, институции за деца и хора в социален риск.
С екипа, децата и семействата на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с
увреждания – Плевен ни свързва дълго приятелство и продължихме да сме заедно и през
2019 год.
Клубове на хора с увреждания в Плевен ползват дома на ЛИК като свой.
През 2019 год. ЛИК стана изпълнител на дейности от проект по НП "ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ" 2019 година, ПГЗ „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа
Трета година читалище ЛИК пряко подкрепя и част от социалната и творческа дейност на хора
от третата възраст, като вокалната група „Пендара” при клуб на пенсионера „Д. Попов”, която
обединява 12 жени.
Поредна година, ЛИК бе и дом на друга група – „Здраве” – едно приятно и комплимент за нас
общество от мили и интелигентни мъже и жени. За ЛИК това е ангажимент, не само поради
дългогодишната традиция назад във времето за приятелство и споделяне на социалния
живот на възрастните хора, но и поради факта, че подобно партньорство реално осмисля
общуването между поколенията. Същите тези наши съграждани са най-верните ни
помощница в социалната работа и занимания с деца в риск.
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„Работилница за родители – да пораснем заедно” на УНИЦЕФ, България
През 2019 читалище „ЛИК” подписа два нови договора с УНИЦЕФ, България за реализация на
програма „Работилницата за родители”. С помощта на специалисти психолози: д-р Александър
Кръстев и Милена Иванова бе предоставена на родители на деца до 4 години възможност да
споделят своя опит, знания и тревоги, свързани с отглеждането и общуването с малките деца. Всяка
от общо 3-те групи Работилница за родители, провеждани с родители на деца от ДГ „Снежанка”,
„Иглика”, „Щастливо детство” – филиал „Приказен свят” имаше своите 14 последователни сесии,
които се провеждаха веднъж седмично и включваха лекции, интерактивни упражнения и дискусии.
С нас бяха общо 43-ма млади родители, които научаваха за основните психологически потребности
на децата в тази възраст, за това как могат да насърчат познавателното и емоционално развитие на
своето дете, как да поставят граници без да прибягват до насилие и как ефективно да общуват с
малкото дете.
Искрена благодарност дължим на компания „Бебелан”, България, която стана наш партньор дарител за провеждане на работилниците.
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Юбилейна вечер 60 години читалище ЛИК – 1959, Плевен
Безспорно най-ярко запомняща се за изминалата година за нашите членове, бивши служители,
ръководители на дейности, самодейци, поддръжници ще остане празничната вечер, посветена на
рождения ден на читалището.
Дължахме я на общностната памет. На паметта на онези, които напуснаха нашия свят, но останаха
обичани и запомнени – заради това, че имаха човешкия и творчески талант да правят от деца и
младежи достойни хора.
Дължахме я на активно работещите и помагащи на читалищния живот приятели, преподаватели,
общественици – заради, благодарността, че ги има.
Благодарим ви, хора! Че се събрахте, спомнихте, съпреживяхте, запознахте, харесахте, обещахте...
Вие сте ЛИК, един квартал, един град, една история с бъдеще!
На 9 юли през 1959 год. се провежда учредителното събрание, с което се слага началото на народно
читалище "Лиляна Бърдарова" - Плевен, днес "ЛИК".
Стотици млади и зрели хора на квартала и града са свързали живота си него: като самодейци,
ръководители на състави и творчески формации, като читатели или просто със смислени
преживявания.
Много от тях за нас, днес са само имена от архивни, вече избледняващи машинописни страници и
черно бели фотографии. Десетки не познаваме лично. За други само сме слушали...Трети все още са
на гребена на вълната - енергични, активни,творящи...Четвърти просто гледат внуци или райски
градинки....Но всеки от тях е оставил дух и заряд, който витае във въздуха.
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